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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

S PRAW O Z DAN I E
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1627)
Sejm na 47 posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2013 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu
Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu
rozpatrzenia.
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy
na posiedzeniach w dniach 29 sierpnia oraz 10 września 2013 r.
wnosi:
Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r.
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Zastępca Przewodniczącego
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(-) Artur Gierada
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Projekt

USTAWA
z dnia
2013 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym1)
Art. 1.
W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108,
poz. 626, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1:
a) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:
„1b) wyroby gazowe – wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00,
2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o
których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów
energetycznych o kodzie CN 2901 10 00;”,
b) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a) finalny nabywca gazowy – podmiot, który:
a) nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa
wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
b) posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby
gazowe
– niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym;”,
c) po pkt 23c dodaje się pkt 23d w brzmieniu:
„23d) pośredniczący podmiot gazowy – podmiot mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na
obrót gazem ziemnym na terytorium kraju:
a) dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia
wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów
gazowych, lub
b) używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem
od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
c) używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem
od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, lub

1)

2)

Niniejsza ustawa dokonuje wdrożenia art. 21 ust. 5 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27
października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych
dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283
z 31.10.2003, str. 51, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 405, z
późn. zm.) w zakresie gazu ziemnego.
Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz.
690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r.
poz. 1342 i 1456.
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d) będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy
z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w
art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych, lub
e) będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim
w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych, nabywającym wyroby gazowe z tytułu pełnienia
funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe
na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, lub
f) będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy
Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o
których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby
gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z
dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
g) będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę
rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi, nabywającą wyroby gazowe
z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub
w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku
regulowanym
– który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego
o tej działalności;”,
d) w pkt 32 kropkę na końcu zastępuje się ś rednikiem i dodaje się pkt 33 w
brzmieniu:
„33) procesy mineralogiczne – procesy sklasyfikowane w nomenklaturze
NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych
surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90
z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji
działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L
293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.).”;
2) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Czynności lub stany faktyczne, o których mowa w art. 8 ust. 1–5, art.
9 ust. 1, art. 9a ust. 1 i 2, art. 9b ust. 1 i 2, art. 9c ust. 1 i 2 oraz
art. 100 ust. 1 i 2, są przedmiotem opodatkowania akcyzą
niezależnie od tego, czy zostały wykonane lub powstały z
zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami
prawa.”;
3) po art. 9b dodaje się art. 9c w brzmieniu:
„Art. 9c. 1. W przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania
akcyzą jest:
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1) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez
finalnego nabywcę gazowego;
2) sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy
gazowemu;
3) import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę
gazowego;
4) użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot
gazowy;
5) użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę
gazowego:
a) uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
b) jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał
sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu,
a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania
kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono,
że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
c) nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b
ust. 1–4, do innych celów niż zwolnione na podstawie
tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się
również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b
ust. 5–7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę
wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez
finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do
celów, o których mowa w art. 31b ust. 1–4.
2. Za sprzedaż finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych
uznaje się czynności, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1–8.
3. Jeżeli w stosunku do wyrobów gazowych powstał obowiązek
podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o której
mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na
podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą,
jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w
należnej wysokości.
4. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych sprzedawca
jest obowiązany
ustalić,
czy
sprzedaje
te
wyroby
pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy
gazowemu.
5. Sprzedawca wyrobów gazowych może zażądać od nabywcy
przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o
zamiarze
rozpoczęcia
działalności
gospodarczej
jako
pośredniczący podmiot gazowy, a w razie odmowy jego
przedstawienia przez nabywcę – może odmówić sprzedaży
wyrobów gazowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.”;
4) po art. 11a dodaje się art. 11b w brzmieniu:
„Art. 11b. 1. W przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy
powstaje z dniem:
1) nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez
finalnego nabywcę gazowego;
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2) wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu,
w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
3) powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów
gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
4) użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o
których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.
2. Jeżeli sprzedaż wyrobów gazowych jest potwierdzona fakturą lub
innym dokumentem, z którego wynika zapłata należności za
sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, wydanie wyrobów
gazowych finalnemu nabywcy gazowemu jest związane
z wystawieniem przez podatnika faktury lub tego dokumentu.”;
5) w art. 13:
a) w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 i 13
w brzmieniu:
„12) będący pośredniczącym podmiotem gazowym używającym wyrobów
gazowych;
13) będący finalnym nabywcą gazowym – w przypadku, o którym mowa
w art. 9c ust. 1 pkt 5.”,
b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Podatnikiem w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego:
1) energii elektrycznej przez nabywcę końcowego,
2) wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego
– od podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca
zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na
terytorium kraju jest podmiot reprezentujący wyznaczony przez
podmiot zagraniczny.
6. W przypadku:
1) niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub
2) odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu
reprezentującego przez właściwego naczelnika urzędu celnego,
lub
3) nieprzesłania w terminie przez nabywcę końcowego podmiotowi
reprezentującemu kopii faktury, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
1
– podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego energii
elektrycznej od podmiotu zagranicznego niemającego siedziby,
miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności
na terytorium kraju jest nabywca końcowy, który dokonał nabycia
wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej.”,
c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. W przypadku:
1) niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub
2) odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu
reprezentującego przez właściwego naczelnika urzędu celnego,
lub

Liczba stron : 13 Data : 13-09-10
VII kadencja/druk nr 1627

Nazwa pliku :

372-10.NK.DOCX 5

3) nieprzesłania w terminie przez finalnego nabywcę gazowego
podmiotowi reprezentującemu kopii faktury, o której mowa w art.
24b ust. 1 pkt 1
– podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów
gazowych od podmiotu zagranicznego niemającego siedziby,
miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności
na terytorium kraju jest finalny nabywca gazowy, który dokonał
nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych.”;
6) w art. 16 ust. 3a–4a otrzymują brzmienie:
„3a. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako
pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub
pośredniczący podmiot tytoniowy, zamiast złożenia zgłoszenia
rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić o
tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem
rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie powinno zawierać dane
dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres
jego siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON albo inny numer
identyfikacyjny używany w państwie siedziby lub zamieszkania podmiotu
oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
3b. Właściwy naczelnik urzędu celnego bez zbędnej zwłoki pisemnie
potwierdza przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności
gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot
gazowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy. Potwierdzenie to powinno
zawierać dane, o których mowa w ust. 3a, oraz oznaczenie organu
potwierdzającego.
3c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez
niego organ publikuje bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji
Publicznej aktualną listę pośredniczących podmiotów węglowych,
pośredniczących podmiotów gazowych oraz pośredniczących podmiotów
tytoniowych, obejmującą ich następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę
oraz adres siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON albo inny numer
identyfikacyjny używany w państwie siedziby lub zamieszkania podmiotu
oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub pisemnym
powiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako
pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub
pośredniczący podmiot tytoniowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany
zgłosić zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 7 dni
od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
4a. Pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy oraz
pośredniczący podmiot tytoniowy są obowiązane poinformować
właściwego naczelnika urzędu celnego o zaprzestaniu prowadzenia takiej
działalności w terminie 7 dni od dnia, w którym zaprzestano prowadzenia
działalności.”;
7) w art. 17 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
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„3a. Finalny nabywca gazowy jest obowiązany przesyłać kopie faktur, o których
mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1, podmiotowi reprezentującemu w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania.”;
8) po art. 24a dodaje się art. 24b w brzmieniu:
„Art. 24b. 1. W przypadku wyrobów gazowych podatnik jest obowiązany, bez
wezwania
organu
podatkowego,
składać
właściwemu
naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według
ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek
właściwej izby celnej, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w
terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym:
1) upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin
ten nie został określony – po miesiącu, w którym wystawiono
fakturę – w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego;
2) upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla
rozliczeń z tytułu dostaw wyrobów gazowych albo, jeżeli
termin ten nie został określony w umowie – upłynął termin
płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu
wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata
należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, a
jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w
fakturze lub w tym dokumencie – po miesiącu, w którym
wystawiono fakturę lub ten dokument – w przypadku
sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy
gazowemu;
3) nastąpiło użycie wyrobów gazowych – w przypadkach, o
których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.
2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do podmiotów
dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu w
zakresie wyrobów gazowych zwolnionych od akcyzy.
3. Kwota akcyzy należna od danych wyrobów gazowych może być
obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich
wyprodukowania innych wyrobów gazowych.”;
9) w art. 26 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wyroby akcyzowe, w przypadku których podatnicy mogą stosować dłuższe
niż wymienione w art. 21 ust. 1, 2 i 9, w art. 21a ust. 1, w art. 23 ust. 2, w
art. 24 ust. 1 i w art. 24b ust. 1 okresy rozliczeniowe, terminy składania
deklaracji lub wpłaty akcyzy, lub warunki, które muszą spełniać podmioty
stosujące te okresy lub terminy”;
10) w art. 31a uchyla się ust. 6;
11) po art. 31a dodaje się art. 31b w brzmieniu:
„Art. 31b. 1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu,
których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów
opałowych:
1) do przewozu towarów i pasażerów koleją;
2) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;

Liczba stron : 13 Data : 13-09-10
VII kadencja/druk nr 1627

Nazwa pliku :

372-10.NK.DOCX 7

3) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w
leśnictwie;
4) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i
metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
5) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe,
w którym wprowadzony został w ż ycie system prowadzący
do osiągania celów dotyczących ochrony ś rodowiska lub do
podwyższenia efektywności energetycznej.
2. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu,
których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00
00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów
opałowych przez:
1) gospodarstwa domowe;
2) organy administracji publicznej;
3) jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
4) podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
5) żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
6) podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
7) jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa
w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej;
8) organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
3. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu,
których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do:
1) napędu:
a) statków powietrznych,
b) w żegludze, włączając rejsy rybackie
– z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o
charakterze rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2;
2) użycia w procesie produkcji energii elektrycznej;
3) użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.
4. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu,
których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu
stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z
napędem stacjonarnych urządzeń, użyte:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, lub
2) na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych
wyrobów.
5. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień,
o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2–8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust.
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4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych
w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w
umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, ż e wyroby te
będą użyte do tych celów.
6. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest:
1) w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 –
sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:
a) 10 m³/h – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie
więcej niż 8000 m³ rocznie, albo
b) 25 m³/h – gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw albo
grupy Ls, nie więcej niż 10650 m³ rocznie;
2) w przypadku wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00
– sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:
a) 10 m³/h – wyrobu gazowego propan-butan-powietrze, nie
więcej niż 5000 m³ rocznie, albo
b) 10 m³/h – wyrobu gazowego propan-butan-rozprężony, nie
więcej niż 1000 m³ rocznie;
3) w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych:
a) o kodach CN 2705 00 00 i 2711 11 00,
b) o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż
określone w pkt 1,
c) o kodzie ex CN 2711 29 00 w ilościach większych niż
określone w pkt 2
– uzyskanie od nabywcy tych wyrobów oświadczenia, że nie
używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie
gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych
wyrobów używanych na inne potrzeby niż prowadzone
gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę
proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni
nieruchomości
z
uwzględnieniem
mocy
urządzeń
grzewczych.
7. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych propan-butan o
kodzie ex CN 2711 29 00, warunkiem zwolnienia, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, jest ponadto wprowadzenie tych wyrobów
do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne.
8. Na potrzeby zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2
pkt 1, za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w
całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej, w którym użycie wyrobów, o których mowa w ust.
6 pkt 1 lub 2, nie przekracza ilości określonych w tych
przepisach.
9. W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 3 pkt 1,
podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w
tym przepisie, warunkiem zwolnienia jest faktura wystawiona
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przez sprzedawcę oraz oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu
wyrobów gazowych do tych celów.
10. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe
rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów
gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż
5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest
ustalany
procentowy
udział.
Zakład
energochłonny
wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż
zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako
organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym
przedsiębiorstwie
zespół
składników
materialnych
i
niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do
realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem
mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie
realizujące te zadania.
11. Zwalnia się od akcyzy powstałe u finalnego nabywcy gazowego
straty wyrobów gazowych nabytych w ramach zwolnienia, o
którym mowa w ust. 1–4, jeżeli w wyniku kontroli podatkowej,
postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie
ustalono, że nastąpiło użycie tych wyrobów do celów innych niż
określone w tych przepisach.”;
12) w art. 32 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5
w brzmieniu:
„4) używane do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1, wyroby energetyczne
o kodzie CN 2901 10 00 w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli
spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5–13;
5) używane do napędu stacjonarnych urządzeń w procesie łącznego
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej pozostałe węglowodory gazowe o
kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, w przypadkach, o których mowa
w ust. 3, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5–13.”;
13) w art. 40 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do energii elektrycznej,
wyrobów gazowych, wyrobów węglowych oraz suszu tytoniowego.”;
14) w art. 47 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się ś rednikiem i dodaje się pkt 9
w brzmieniu:
„9) wyrobów gazowych.”;
15) w art. 88 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe, które wynoszą:
1) dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2705 00 00:
a) 18,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu koksowniczego
powstającego
w procesie
produkcji
koksu
metodą
wysokotemperaturowego odgazowania węgla koksowego,
b) 18,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ekspansyjnego i
gazów resztkowych powstających na ciągach technologicznych
nieorganicznych,
c) 7,8 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu konwertorowego
będącego produktem ubocznym w trakcie procesu zachodzącego
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w konwertorze tlenowym w czasie przedmuchiwania tlenem
ciekłej surówki żelaza,
d) 3,6 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu wielkopiecowego
będącego produktem ubocznym w trakcie procesu zachodzącego
w wielkim piecu podczas przetapiania spieku rudnego i rudy
żelaza na surówkę, w procesie redukcyjnym,
e) 1,9 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu nadmiarowego
będącego produktem ubocznym suchego chłodzenia koksu,
f) 1,8 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu gardzielowego
stanowiącego produkt odpadowy powstający w procesie
wytapiania w piecach szybowych wsadu w postaci brykietów
koncentratu miedziowego, koksu oraz mieszanki żużla
konwertorowego i żużla z wytopu ołowiu,
g) 18,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego
niewymienionego w lit. a–f lub gdy nie można ustalić rodzaju
wyrobu gazowego;
2) dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 11 00 – 45,2 GJ/1000
kilogramów;
3) dla wyrobów energetycznych o kodach CN od 2711 12 do 2711 19 00 –
46,0 GJ/1000 kilogramów;
4) dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00:
a) 31,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego
wysokometanowego grupy E,
b) 27,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego
zaazotowanego grupy Lw,
c) 24,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego
zaazotowanego grupy Ls,
d) 31,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego
niewymienionego w lit. a–c;
5) dla wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00:
a) 24,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego
propan-butan-powietrze,
b) 115 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego propanbutan-rozprężony;
6) dla wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 – 31,0 GJ/1000
metrów sześciennych;
7) dla wyrobów gazowych niewymienionych w pkt 1, 2, 4 i 5 – 31,0
GJ/1000 metrów sześciennych.
8. W przypadku sprzedaży finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych
do obliczenia podstawy opodatkowania tych wyrobów przyjmuje się ilość
tych wyrobów wynikającą z faktury dokumentującej ich sprzedaż.”;
16) w art. 89:
a) w ust. 1 w pkt 12 w lit. b w tiret drugim średnik zastępuje się przecinkiem i
dodaje lit. c w brzmieniu:
„c) pozostałych – 14,72 zł/1 GJ;”,
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b) w ust. 4 w pkt 1, w ust. 5 w zdaniu wstępnym oraz w pkt 1 i 2, w ust. 8a–11,
w ust. 13 i 14 wyrazy „w ust. 1 pkt 9, 10 i 15” zastępuje się wyrazami „w
ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a”;
17) po art. 91a dodaje się art. 91b w brzmieniu:
„Art. 91b. 1. Pośredniczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży wyrobów
gazowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu jest
obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów gazowych
zawierającą następujące dane:
1) ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju
finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych,
odpowiednio w kilogramach albo metrach sześciennych,
według nazwy oraz kodów CN, oraz ich wartość opałową;
2) datę sprzedaży wyrobów gazowych;
3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub
siedziby finalnego nabywcy gazowego;
4) datę wystawienia i numer faktury lub innego dokumentu, z
którego wynika zapłata należności za sprzedane przez
podatnika wyroby gazowe, na podstawie których te wyroby
zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy
gazowemu.
2. Pośredniczący podmiot gazowy używający wyrobów gazowych
jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów gazowych
zawierającą następujące dane:
1) ilość wyrobów gazowych, odpowiednio do dokonanych
czynności:
a) użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31b
ust. 1, 2 lub 3, lub
b) użytych do celów nieobjętych zwolnieniem, lub
c) wyprodukowanych, lub
d) nabytych wewnątrzwspólnotowo, lub
e) dostarczonych wewnątrzwspólnotowo, lub
f) importowanych, lub
g) eksportowanych, lub
h) nabytych na terytorium kraju, lub
i) sprzedanych na terytorium kraju
– w podziale na miesiące dokonania czynności, odpowiednio
w kilogramach albo metrach sześciennych, według nazwy
oraz kodów CN, oraz ich wartość opałową;
2) datę oraz adres miejsca dokonania czynności;
3) w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. d–i, dane
kontrahentów, z którymi dokonano tych czynności.
3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w
formie papierowej lub elektronicznej.
4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, faktury i inne dokumenty,
z których wynika zapłata należności za sprzedane przez podatnika
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wyroby gazowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4, powinny być
przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została
sporządzona, a faktury lub inne dokumenty zostały wystawione.
5. Ewidencję, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi się na podstawie
wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku
braku tych urządzeń – na podstawie współczynnikowo
określonego poziomu poboru wyrobów gazowych przez
poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji
prowadzonej przez podatnika.
6. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być zastąpiona przez
ewidencję prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne
niż akcyza, jeżeli zawiera ona wszystkie dane wymienione w ust.
1 lub 2.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli sprzedaż jest
udokumentowana tylko paragonem fiskalnym, ewidencja, o której
mowa w ust. 1, powinna zawierać dane, o których mowa w ust. 1
pkt 1, 2 i 4.”.
Art. 2.
1. W terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. strony umowy, o której mowa w art. 31b
ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, zawartej przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, dostosują tę umowę do warunku określonego w art. 31b ust. 5
ustawy zmienianej w art. 1.
2. Warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, nie
stosuje się do umów, o których mowa w ust. 1, do dnia ich dostosowania, jednak
nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2014 r.
Art. 3.
1. Jeżeli wydanie wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w
przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju, nastąpiło po dniu 31 października
2013 r., a potwierdzająca tę sprzedaż faktura lub inny dokument, z którego
wynika zapłata należności za sprzedane wyroby gazowe, zostały wystawione
przed dniem wejścia w ż ycie niniejszej ustawy, przyjmuje się, ż e obowiązek
podatkowy z tytułu sprzedaży na terytorium kraju wyrobów gazowych
finalnemu nabywcy gazowemu powstaje z dniem wydania tych wyrobów.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli faktura lub inny dokument,
wskazane w tym przepisie, obejmują sprzedaż wyrobów gazowych dokonaną
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz sprzedaż wyrobów
gazowych dokonaną po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, do wyliczenia
należnej akcyzy przyjmuje się ilość wyrobów gazowych podlegających
opodatkowaniu akcyzą proporcjonalnie do okresów, jakie obejmuje ta faktura
lub ten dokument.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podatnik jest obowiązany, bez wezwania
organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego
deklarację podatkową według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić akcyzę
na rachunek właściwej izby celnej w terminie do 25. dnia miesiąca
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następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności wynikający z
faktury zawierającej rozliczenie okresu po wejściu w ż ycie niniejszej ustawy i
objętego fakturą lub innym dokumentem, z którego wynika zapłata należności za
sprzedane wyroby gazowe, o których mowa w ust. 1, a jeżeli z faktury tej nie
wynika należność za wyroby gazowe sprzedane w tym okresie – w terminie do
25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktura ta została
wystawiona, nie później jednak niż do dnia 31 października 2014 r.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. c i
pkt 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

